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کننده شیر و برآورد عوامل تأثیرگذار هاي صنعتی تولیده بهینه گاوداريبررسی انداز
هاي منتخب استان مازندران)(مطالعه موردي شهرستان

4حامد رفیعیو 3امیرحسین چیذري، 2احمدرضا یزدانی،1احسان محسنی ارزفونی

)mohseni_arzefon@yahoo.com(نویسنده مسوول: ،ه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشگا، مدیریت دامپروري، آموخته کارشناسی ارشددانش-1
مدیریت دامپروري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشیار-2

اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهراندانشیار و استادیار گروه -4و 3
3/2/96تاریخ پذیرش: 90/ 19/9تاریخ دریافت: 

چکیده
با توجه به برداري، اندازه واحد تولیدي است. هاي بهرهها در واحدکننده در استفاده مطلوب از نهادهیکی از عوامل مؤثر و تعیین

ها حداقل شود ضروري است. اي که در آن هزینه گاودارياندازهها، تعییننقش مؤثر ظرفیت تولید شیر در میزان هزینه گاوداري
استان مازندران مورد بررسی قرار هاي تولیدکننده شیر ظرفیت بهینه تولید شیر در گاوداري، بهینه گلهدر مطالعه حاضر اندازه

انمشهر جمع آوري شد. در این هاي ساري، بابل و قگاوداري صنعتی شیري در شهرستان50گرفته است. بدین منظور اطالعات 
اي داسون و هوبارد استفاده شد. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که اندازه بهینه گله از الگوي دو مرحلهبراوردمطالعه براي 

6/281210و 4/315532، 6/304059قائمشهر به ترتیب برابر هاي ساري، بابل و شیر در شهرستانظرفیت بهینه تولید 
هاي مورد نظر، به ترتیب اندازه بهینه گله در شهرستاند متوسط ساالنه هر رأس گاو شیري باشد که با توجه به عملکرمیکیلوگرم 

پیشنهاد ها بهبود مقیاس تولید به منظور دستیابی به ظرفیت بهینه تولید براساس این یافتهرأس بدست آمد. 68و 72، 72برابر 
شود.می

صنعتیشیري و گاوداري، تولید شیرمتوسطبهینه، تابع تولید، تابع هزینهکلیدي: اندازههاي واژه

مقدمه
هاي لبنی به ازاي میزان مصرف روزانه شیر و سایر فراورده

اي از وضعیت تغذیه و بهداشت و هر فرد در یک کشور نشانه
تا حدودي سالمت آن جامعه می باشد. بنابر این خودکفایی در 

ول راهبردي، همواره مورد عنوان یک محصر بهزمینه تولید شی
هاي والن امر بوده و به همین دلیل طی برنامهتوجه مس

هاي بخشی از اعتبارات به توسعه گاوداريمختلف عمرانی 
). به طوري 8نیمه صنعتی اختصاص داده شده است (صنعتی و 

هاي کشور از ظرفیت گاوداريهاي گذشته که در طول سال
89هزار رأس در سال 2447به 69در سال هزار رأس524

هاي زیاد در زیر بخش دام گذاري. با وجود سرمایهرسیده است
هاي هاي گاوداري طی سالرغم افزایش کمی واحدو علی

گذشته، به دالیل متعددي از جمله عدم استفاده کارا از منابع 
شود. بر اساس گیري نمیتولید، از کل ظرفیت این صنعت بهره

وري بهرهحقیقات صورت گرفته، مشکل عمده این صنعت درت
هاي تولیدي، ضعف در پایین عوامل تولید، ناکارایی واحد
اخت عوامل و عدم شنيمدیریت، نادیده گرفتن اصول اقتصاد

دهندگان گاو پرورشاکثرهدف.)10(باشدمیمؤثر بر تولید 
تولید شیر شیري، تولید حداکثر شیر با حداقل هزینه می باشد. 

نیز مانند هر فعالیت اقتصادي دیگر در روند رشد و توسعه با 
اي از قبیل کمبود مواد اولیه، مشکالت و عوامل بازدارنده

هاي قیمت شیر و پایین بودن هاي زیاد تولید و نوسانهزینه
قیمت در مقایسه با قیمت تمام شده آن روبه رو بوده است 

و سطح بهینه تولید یکی از اندازه واحد تولیديتعیین ). 9(
از منابع مهم تأثیر گیري مدیریت وهاي تصمیممؤثرترین ابزار
هاي تولید و در نتیجه ري و کاهش هزینهوگذار بر بهره

باشد که متأثر از هاي تولیدي میافزایش توان رقابتی واحد

ساختار تولید، نوع محصول، شرایط اقتصادي و اجتماعی هر 
هاي آن در اهمیت شیر و فراوردهبه علت . )2(باشدمنطقه می

ترکیبات غذایی مردم و با توجه به رشد جمعیت و افزایش 
هاي آن، لزوم حل تقاضا براي این محصول و فراورده

ت اقتصادي، اهمیت بیشتري پیدا مشکالت این رشته فعالی
با توجه به نقش مؤثر ظرفیت تولید شیر در میزان کند. می

ها اي که در آن هزینه گاوداريها، تعیین اندازههزینه گاوداري
بهینه گله، اندازهحاضر در مطالعهحداقل شود ضروري است. 

شیر و حداقل هزینه تولید شیر در ظرفیت بهینه تولید
هاي تولید کننده شیر در استان مازندران مورد بررسی گاوداري

ان تولید و وري بر میزهمچنین اثر متغیر بهرهقرار گرفته است.
.هاي تولیدي برآورد شده استهزینه متوسط بنگاه

هاروشو مواد
یا 3و 2هاي مختلفی مانند تابع هزینه درجه روش

بهینه مورد استفاده قرار معادالت همزمان براي محاسبه اندازه 
ها مشکالتی نیز دارند، از جمله در ولی هر کدام از آنمی گیرد

مؤثر بر هزینه در معادالت هزینهنظر نگرفتن عوامل مختلف
،یا مشکل هم خطی در معادالت همزماندو و سه ودرجه 
در این مطالعه براي ).1،4اي از این مشکالت هستند (نمونه

هاي تولید کننده شیر از تعیین اندازه ظرفیت بهینه گاوداري
الگوي مورد استفاده داوسون و هوبارد، که در مقایسه با سایر 

. بر اساس شده استمشکالت کمتري دارند، تبعیت ها مدل
شود این الگو، تابع هزینه متوسط دراز مدت از مدلی مشتق می

که در آن محصول از قبل تعیین شده است. اگر فرض کنیم 
که واحد تولیدي در شرایط رقابت کامل قصد افزایش سودش 
را دارد، یعنی اینکه براي سطح معینی از محصول باید

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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عبارت دیگر سود در اهش دهد. بههاي تولید را کهزینه
هاي تولید در دراز مدت شود که هزینهصورتی حداکثر می

حداقل گردد. بر اساس این الگو، یک محصول منفرد و همگن 
qاز ترکیبnمتغیرهاده نXi= (i=1,2, … ,n) و یک نهاده

نام دارد، تولید1ثابت و اکیداّ مثبت که جایگزین بازده مدیریت
رض بر این است که تابع تولید داراي مشتق مرتبه شود. فمی
و اکیداّ شبه مقعر و تولیدات نهایی در هر جایی مثبت دوم

خاصیت uشود که خطاي هستند. همچنین فرض می
دهنده متغیرهاي کنترل ناپذیر در تولید کالسیک دارد و نشان

ها، آب و هوا و غیره مل بیماريمحصول است. این متغیرها شا
هاي متغیر و خطاي حال در صورتی که نهاده).2(اشندبمی

مذکور از هم مستقل باشند تابع تولبد به صورت زیر مطرح 
شود:می

)1(q = f ( x1,x2,…,xn ,M) + u
اثر uجایگزین بازده مدیریت،Mام ،iنهاده xiکه در آن 

با فرض اینکه مزرعه با عوامل باقی مانده (خطا) است.
هاي متغیر براي نهادهPi (i=1,2,…,n)هاي ثابتهزینه

مواجه است، هدف، حداقل کردن هزینه تولید محصول 
)1(رابطه) حاصل از qp(ریزي شده و یا تعدیل شدهبرنامه

برابر صفر است. با توجه به E(u)باشد. توجه شود که می
داشت: هدروابط زیر وجود خوامطالب باال 

(3)

(2)

M),...,X,X,p(X=q
:Subject to

XPCMin

321p

i
n

i i

صورت زیر بهحال تابع هزینه غیر مستقیم طبق قضیه پوش
شود:نتیجه می
(4)M),q,P,...,P,(PCC nn21

*
سادگی از هزینه (هزینه متوسط دراز مدت) بهLACلذا تابع 

آید:ت میکل در واحد محصول تعدیل شده به دس
(5)M),q,P,...,P,(PLACCL nn21

*
*

pq
AC

براي تخمین توابع تولید و هزینه از تابع در این مطالعه
این تابع نسبت به سایر که چرااستفاده شده است. ترانسلوگ 

هایی است که موجب استفاده متعدد از آن توابع داراي مزیت
هاي مختلف اقتصاد تولید و هزینه شده است. از در زمینه

کارگیري این تابع سهولت در تفسیر نتایج و مهمترین علل به
است. در ترانسلوگ نیز محاسبات الزم در استخراج تابع هزینه 

این شکل از تابع، روابط متقابل یا انعکاسی متغیرهاي توصیفی 
توان در نظر گرفت. همچنان احتمال به دست را به خوبی می

).3،6(آمدن تابع هزینه متوسط اکیداّ محدب باقی خواهد ماند
انسلوگ به صورت زیردرصنعت گاوداري شیري تابع تولید تر

lnXiلگاریتم طبیعی میزان تولید شیر، lnqدر این تابعاست:
کنسانتره،لگاریتم طبیعی هزینه عوامل تولید شامل هزینه

)هزینه مواد خشبی، هزینه نیروي کار (مجموع هزینه فرصت
)6(

کار مدیر گاوداري، نیروي کار خانوادگی، دستمزد نیروي 
lnMاي، کارگر دائم و روزمزد) و اندازه گله مادر و اجاره
باشد. بازده م طبیعی جایگزین بازده مدیریت میلگاریت

ها در ترکیب مدیریت، نشاندهنده توانمندي مدیران گاوداري
عوامل تولید و در نتیجه کاهش هزینه می باشد. متغیر 

.)5،7ود (شجایگزین بازده مدیریت به صورت زیر تعریف می

q

FL
Mproxy


 )7(

درآمد ساالنه کل گاودارها (مجموع درآمد Lدر این معادله 
هزینه Fحاصل از فروش شیر ، گاوهاي حذفی، فروش کود) ، 

) 1از رابطه (میزان تولید ساالنه شیر می باشد.qجیره غذایی، 
ها به صول تعدیل شده براي هر یک از گاوداريمیزان مح

ها براي دست آمد. با فرض مشابه و ثابت بودن قیمت نهاده
، تابع هزینه Mها و ناهمگن بودن متغیر تمام گاوداري

شود:   به صورت زیر تعیین می(AC)متوسط بلند مدت
)8      (

)ln.(ln
2
1)(ln

2
1ln)(ln

2
1ln 5

2
43

2
210 pp qMMMqqLnAC  

، مقدار محصول تعدیل شده خواهد بود که از pqدر این رابطه
گیري از این رابطه بر ) بدست امده است. با مشتق6رابطه (

هاي حسب مقدار تولید تعدیل شده، اندازه بهینه گاوداري
) و چه در 6صنعتی بدست خواهد آمد. همچنین چه در رابطه (

وري (محاسبه شده با استفاده از )، شاخص بهره8رابطه (
تیل) به الگو اضافه خواهد شد، تا -شاخص تر نکوئیست

وري چه تمایزي از مشخص گردد که واحدهاي داراي بهره
منظور دستیابی به نتایج، در این سایر واحدها خواهند داشت. به

هاي صنعتی شیري درپژوهش، اطالعات گاوداري
شماري ش تماممشهر به روئهاي ساري، بابل و قاشهرستان

50شده، آوريهاي جمعي شد. از بین پرسشنامهآورجمع
پرسشنامه با اطالعات کامل مورد بررسی قرار گرفت.

و بحثنتایج
هاي ، توابع تولید و هزینه گاوداري6تا 1با توجه به جداول 

هاي ساري، بابل و صنعتی تولیدکننده شیر در شهرستان
ي شود که واحدهاقائمشهر برآورد شده است. مالحظه می

هاي ساري و بابل، تولید بیشتري وري در شهرستانداراي بهره
، در 3نسبت به سایرین خواهند داشت. براساس جدول 

کتر هاي کوچشهرستان قائمشهر مشخص است که بنگاه
یشتري هستند.وري بداراي بهره

1- Management Proxy
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ان ساريبرآورد تابع تولید ترانسلوگ واحدهاي گاوداري صنعتی تولیدکننده شیر در شهرست- 1جدول 
Table 1. Result of Estimation of Translog production function in Sari dairy cattle farms

tآماره ضریب برآورديمتغیر

56/934/2**لگاریتم هزینه عوامل تولید
56/118/0لگاریتم اندازه گله مادر

56/872/1*لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
16/2-95/1**تم هزینه عوامل تولیدتوان دوم لگاری

-40/4-51/1***توان دوم اندازه گله مادر
-64/7-49/0***توان دوم لگاریتم جایگزین بازده مدیریت

55/098/0لگاریتم هزینه عوامل تولید در لگاریتم اندازه گله مادر
-69/1- 19/0*لگاریتم هزینه عوامل تولید در جایگزین بازده مدیریت

-39/6-09/1***لگاریتم جایگزین بازده مدیریت در اندازه گله مادر
36/089/1*وريمتغیر مجازي بهره

-76/2-08/24**ضریب ثابت
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.9687, DURBIN-WATSON = 1.844, JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-
SQUARE(2 DF)= 0.2807

داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی*و **،***

برآورد تابع تولید ترانسلوگ واحدهاي گاوداري صنعتی تولیدکننده شیر در شهرستان بابل- 2جدول 
Table 2. Result of Estimation of Translog production function in Babol dairy cattle farms

tآماره ديضریب برآورمتغیر

80/1386/4***لگاریتم هزینه عوامل تولید
50/296/1*لگاریتم اندازه کله مادر

-88/2-15/2***لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
-85/4-26/1***توان دوم لگاریتم هزینه عوامل تولید

-14/3-82/0***توان دوم اندازه گله مادر
02/083/0مدیریتتوان دوم لگاریتم جایگزین بازده

62/022/3***لگاریتم هزینه عوامل تولید در لگاریتم اندازه گله مادر
29/026/3***لگاریتم هزینه عوامل تولید در جایگزین بازده مدیریت

-22/4-72/0***لگاریتم جایگزین بازده مدیریت در اندازه گله مادر
44/129/9***وريمتغیر مجازي بهره

-56/4-70/93***ضریب ثابت
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.9658, DURBIN-WATSON = 2.0813, JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-
SQUARE(2 DF)= 0.4772

داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی*و **، ***

هاي گاوداري صنعتی تولیدکننده شیر در شهرستان قائمشهربرآورد تابع تولید ترانسلوگ واحد- 3جدول 
Table 3. Result of Estimation of Translog production function in Ghaemshahr dairy cattle farms

tآماره ضریب برآورديمتغیر

57/666/4***لگاریتم هزینه عوامل تولید
08/856/3***لگاریتم اندازه گله مادر

61/183/1*ریتم جایگزین بازده مدیریتلگا
-35/2-83/3**توان دوم لگاریتم هزینه عوامل تولید

07/494/4***توان دوم اندازه گله مادر
24/000/1توان دوم لگاریتم جایگزین بازدهمدیریت

-15/5-48/4***لگاریتم هزینه عوامل تولید در لگاریتم اندازه گله مادر
-93/2-07/1**ه عوامل تولید در جایگزین بازده مدیریتلگاریتم هزین

82/060/2**لگاریتم جایگزین بازده مدیریت در اندازه گله مادر
-74/5-80/2***وريمتغیر مجازي بهره

-82/6-71/96***ضریب ثابت
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.9821, DURBIN-WATSON = 1.6796, JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-
SQUARE(2 DF)= 0.6221

داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی*و **، ***

تعیین هاي ضریبنگونه که از آمارههما
)R, R Square و 96، 96) مشخص است، به ترتیب بیش از

درصد مقدار تولید شیر در واحدهاي صنعتی توسط 98
کار برده شده در این مطالعه توضیح داده متغیرهاي مستقل ب

ها، اند. هرچند که باتوجه به ماهیت مقطعی بودن دادهشده

باشد، اما مشکل خودهمبستگی از ابتدا چندان مورد بحث نمی
نیز بیانگر )DURBIN-WATSON(آماره دوربین واتسون
در باشد. تگی بین اجزاي اخالل میعدم وجود خودهمبس

)، بیانگر نرمال JARQUE-BERA(کوبرانهایت آماره جار
باشد. پس از برآورد مقدار تولید شیر بودن اجزاي اخالل می
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تعدیل شده از جداول قبل، تابع هزینه ترانسلوگ برآورد خواهد 
هاي شد. باتوجه به این جدول مشخص است که در شهرستان

تواند به کاهش هزینه وري میساري و بابل، بهبود بهره
ط واحدهاي تولیدي منجر گردد. اما در شهرستان متوس

وري مناسبی داشتند، از قائمشهر، واحدهاي دامی که بهره

اند که این نتیجه مطابق هزینه متوسط باالتري برخوردار بوده
وري در ، به این دلیل است که واحدهاي داراي بهره3جدول 

وچکتر بوده و از سطح تولید کمتري شهرستان قائمشهر، ک
رخوردارند که این امر منجر به افزایش هزینه متوسط این ب

واحدهاي دامی خواهد شد.

هاي ساريهاي صنعتی شهرستانبراورد تابع هزینه متوسط ترانسلوگ براي گاوداري- 4جدول 
Table 4. Results of Translog average production cost in Sari dairy cattle farms

tآمارهضریب متغیر

-57/2-65/1**لگاریتم محصول تعدیل شده
61/086/5***توان دوم لگاریتم محصول تعدیل شده

-53/4-56/4***لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
11/058/3***توان دوم لگاریتم جایگزین بازده مدیریت

68/044/4***لگاریتم محصول تعدیل شده در لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
-02/2**-45/0وريمتغیر مجازي بهره

59/5270/0ضریب ثابت

R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED =0.79, DURBIN-WATSON =2.251, JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-
SQUARE(2 DF)= 1.22

داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی: *و **، ***

بابلهاي صنعتی شهرستانورد تابع هزینه متوسط ترانسلوگ براي گاوداريبرا- 5جدول 
Table 5. Results of Translog average production cost in Babol dairy cattle farms

tآماره ضریب متغیر

-23/3-56/5***لگاریتم محصول تعدیل شده
027/096/2***توان دوم لگاریتم محصول تعدیل شده

54/055/5***لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
-69/1- 12/0*توان دوم لگاریتم جایگزین بازده مدیریت

39/095/3***لگاریتم محصول تعدیل شده در لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
-52/2-69/0**وريمتغیر مجازي بهره

22/3125/2**ضریب ثابت
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED =0.83, DURBIN-WATSON =2.12, JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-
SQUARE(2 DF)= 0.26

داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی: *و **، ***

هاي صنعتی شهرستان قائمشهربراورد تابع هزینه متوسط ترانسلوگ براي گاوداري- 6جدول 
Table 6. Results of Translog average production cost in Ghaemshahr dairy cattle farms

tآماره ضریب متغیر

-95/2-17/2***لگاریتم محصول تعدیل شده
08/064/2**توان دوم لگاریتم محصول تعدیل شده

72/099/2***لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
-70/1- 03/0*بازده مدیریتتوان دوم لگاریتم جایگزین 

-77/1- 04/0*لگاریتم محصول تعدیل شده در لگاریتم جایگزین بازده مدیریت
28/2**15/0وريمتغیر مجازي بهره

43/2**89/16ضریب ثابت

R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED =0.95, DURBIN-WATSON=2.07, JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-
SQUARE(2 DF)=2.74

داري در سطوح یک، پنج و ده درصدبه ترتیب معنی: *و **، ***

با مشتق گیري از توابع هزینه متوسط برآورد شده و برابر 
صفر قرار دادن آن، ظرفیت بهینه تولید شیر در 

ترتیب برابر هاي ساري، بابل و قائمشهر بهشهرستان
باشد که وگرم میکیل6/281210و 4/315532، 6/304059

با توجه به عملکرد متوسط ساالنه هر رأس گاو شیري اندازه 
72، 72هاي مورد نظر، به ترتیب برابر بهینه گله در شهرستان

نمونه درصد 62و 80، 76آمد. درحالی که رأس بدست 68و 

اندازه کمتر از حد مورد بررسی در ساري، بابل و قائمشهر
اند.داشتهبهینه

نه که از نتایج این مطالعه مشخص است، میزان همانگو
هاي مختلف فاصله تولید فعلی از حد بهینه در شهرستان

داري دارد. لذا مهمترین توصیه سیاستی باید در راستاي معنی
مقیاس بهینه ولید و نزدیک شدن مقیاس تولید بهبهبود ت

هايبا توجه به اینکه اکثر واحدپیشنهاد گردد. بر این اساس،
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کنند، لذا یکی از مورد بررسی زیر ظرفیت بهینه تولید می
ها، افزایش هاي کاهش هزینه متوسط در آنراه

میزان تولید بهینه است. هاي موجود و نزدیک شدن بهظرفیت
مدت و بلندمدت و هاي کوتاهکه در این راستا، اعطاي وام

ظرفیت دسترسی آسان به این منابع کمک شایانی به افزایش
نماید. همچنین با توجه به اینکه الزمه افزایش ها میگاوداري

این باشد، بنابراندازه گله وجود مدیران کارامد و توانمند می
وري به استفاده آموزش صحیح مدیران و بهبود شاخص بهره

بهینه از عوامل تولید منجر خواهد شد که در این راستا، 
ش توانایی مدیران در اداره آموزش بیشتر مدیران باعث افزای

شود.ها میها و کاهش هزینه گاوداريگاوداري

همانگونه که از نتایج این مطالعه مشخص است، در دو 
وري شهرستان ساري و بابل، واحدهایی که داراي بهره

اند، واحدهایی بزرگ مقیاس و با تولید بیشتر مناسبی بوده
از تجربه این واحدها و اند. در این دو شهرستان استفاده بوده

وري در جهت افزایش تولید بسیار مؤثر همزمان بهبود بهره
وري، خواهد بود. در شهرستان قائمشهر واحدهاي داراي بهره

اند. لذا تر بودهاقع کوچک مقیاساند و در وتولید کمتري داشته
استفاده از تجربه این واحدها و همزمان تخصیص اعتبارات و

به منظور افزایش مقیاس این واحدها بسیار تسهیالت مناسب
ضروري خواهد بود.  
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Abstract
One of the effective and important factors in suitable using from inputs in firms is production

scale of firm. According to effective role of milk production scale in dairy farm cost,
determination of scale with minimum cost is necessary. In this study, optimal farm scale and
milk production in dairy farm is investigated in Mazandaran province. Therefore, information of
50 industrial dairy farms in Sari, Babol and Ghaemshahr County is gathered. In this study for
estimating optimal scale of herd, Dawson and Hubbard model was used. The results show that
optimal scale of milk production in Sari, Babol and Ghaemshahr is 304059.6, 315532.4 and
281210.6 Kg respectively, that according to average annual yield for each dairy cow, optimal
scale of herd in these counties is 72, 72 and 68 respectively. According to the results,
improvement in production scale for achieving optimal production scale is suggested.

Keywords: Average Cost Function and Industrial Dairy Farm, Optimal Scale, Production
Function
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